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Osallistujat

Läsnä

Muu

Nimi

Klo

Tehtävä

Martikainen Ossi
Nissinen Olavi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Juutinen Tiina
Katainen Matti
Kyyrö-Harju Pia
Ollikainen Risto
Rissanen Minna
Sorjonen Anu
Valta Antti
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Heiskanen Tarmo
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Kubin Aaro
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Väänänen Harri
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Airaksinen Janne
Ulla Nikulainen

17:00 - 18:40
17:00 - 18:40

valtuuston
puheenjohtaja
valtuuston I
varapuheenjohtaja
valtuuston II
varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Allekirjoitukset
Ossi Martikainen
puheenjohtaja

Ulla Nikulainen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 123 - 141

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 31.5.2021
Matti Katainen
pöytäkirjantarkastaja

Pia Kyyrö-Harju
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan
verkkosivuilla.
Todistaa

Ptk tark.

Ulla Nikulainen
hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 123

Kokouskutsu toimitetaan vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostin
välityksellä kunnanhallituksen varsinaisille jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.
Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan luottamushenkilöiden
verkkopalvelussa kohdassa: kunnanhallitus.
Kunnanhallituksen kokouksen kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 26.5.2021.
kunnanhallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle,
esittelijälle ja pöytäkirjanpitäjälle.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 265.2021 luottamushenkilöiden
verkkopalveluun kohtaan: kunnanhallitus.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kunnanhallituksen kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 124

Päätösehdotus

Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Matti Katainen ja
Pia Kyyrö-Harju.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätyttyä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Katainen ja Pia Kyyrö-Harju.
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Hallintosäännön päivittäminen 2021
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 125
403/00.01.01/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Valtuusto on hyväksynyt 21.4.2020 Lapinlahden kunnan hallintosäännön.
Hallintosääntöä on tarpeen päivittää sekä lainsäädöllisten että toiminnallisten
muutosten vuoksi seuraavasti:
1. § 9 Palvelulautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan
jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan tulee olla valtuutettu
(varapuheenjohtajan ei tarvitse olla valtuutettu).
2. § 20 Sopimusten hallinta (KH: vastaa sopimushallinnasta ja antaa ohjeet)
3. § 21 poistettu toimivalta häiriö- ja poikkeustilanteissa (lisätty lukuun 5a)
4. § 23 Lautakuntien yleiseen ratkaisuvaltaa lisätty kohta 11
(kehittämishankkeiden käynnistäminen ja ohjaus) ja tekninen muutos kohtaan
12.
5. § 24 Palvelulautakunnan ratkaisuvaltaan lisätty
8. Vastaa yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan
järjestämisestä.
9. Määrää sosiaalihuoltolaissa tarkoitetun vastaavan viranhaltijan.
10. Toimii muutoin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä
tarkoitettuna kunnan toimielimenä ja käyttää siinä ominaisuudessa
kunnan päätösvaltaa, ellei tehtävää ole annettu muulle
viranomaiselle.
11. Päättää palvelusetelin myöntämisen perusteista.
6. § 25 Palvelulautakunnan yksilöjaoston ratkaisuvaltaan lisätty
3. Tekee palvelulautakunnan puolesta ja sen määräämissä asioissa
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset,
jollei tehtävää ole lainsäädännössä tai tämän hallintosäännön
perusteella annettu viranhaltijalle.
4. Päättää eräistä sosiaali- ja terveyspalveluiden
muutoksenhakuasioista ja muista viranomaisasioista yksilöasioissa.
5. Päättää sosiaalihuoltolain 45 §:ään perustuvien
muutoksenhakuasioiden ratkaisemisesta.
6. Päättää tahdonvastaiseen huoltoon liittyvien asioiden
ratkaisemisesta lukuun ottamatta lastensuojelulain mukaisia
tahdonvastaisia päätöksiä.
7. § 40 Sivistysosaston osastopäällikön ratkaisuvalta
11. Päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä.
8. § 45 poistettu ja kirjastonauton reiteistä ja aikataulusta.
9. Lisäys luku 5 a Normaalista toimivallasta poikkeaminen, §:t 57 a ja 57 b
10. § 63 Palvelusuhteeseen ottaminen muutettu:
Palvelulautakunta valitsee toistaiseksi voimassa olevaan
palvelussuhteeseen lääkärit (hammaslääkärit, TK-lääkärit), johtavan
hoitajan, vanhustyönjohtajan, ruokapalvelupäällikön, rehtorin,
koulutussuunnittelijan, varhaiskasvatuspäällikön, päiväkodin johtajan ja
kirjastotoimenjohtajan.
11. Lisätty § 81 Kunnanhallituksen tiedonhallinnan tehtävät ja muutettu lisäyksen
vuoksi §:t 82 ja 83 kuntaliiton ohjeen mukaiseksi.
12. § 119 Varavaltuutetun kutsuminen; lisäys tai sihteerin
13. § 120 Läsnäolo kokouksessa; lisäys
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Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole
läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
14. § 135 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

15. § 163 Tilapäinen puheenjohtaja
poistettu: joka valitaan iältään vanhimman, kokouksessa paikalla olevan
toimielimen jäsenen tai varajäsen johtaessa puhetta.
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy tehdyt muutokset liitteen
mukaisesti 21.4.2020 vahvistettuun hallintosääntöön. Päivitetty hallintosääntö
tulee voimaan 1.8.2021.

Päätös

Kunnanjohtaja muutti esitystä § 163 Tilapäinen puheenjohtaja
osalta niin, ettei kohtaa poisteta eli voimaan jää edelleen ”joka valitaan iältään
vanhimman, kokouksessa paikalla olevan toimielimen jäsenen tai varajäsen
johtaessa puhetta.”
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy tehdyt muutokset
liitteen mukaisesti 21.4.2020 vahvistettuun hallintosääntöön. Päivitetty
hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2021.

Liitteet
1

Lapinlahden kunnan hallintosääntö_20210531
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Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavoittaminen
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 126
78/10.02.04/2020

117/81.810/2019
KHALL 23.09.2019 § 167
Lapinlahden kunnassa Alapitkällä on tullut tarpeelliseksi käynnistää uuden
rantaosayleiskaavan laadinta koko Ala-Pitkä järven ranta-alueelle. Ala-Pitkän
järvi sijaitsee noin 20 kilometriä Lapinlahden kirkonkylältä etelään valtatie 5:n
varrella olevan Alapitkän kylän keskustan vieressä. Rantaosayleiskaavoitettava
alue on noin 386 ha.
Ala-Pitkän rantaosayleiskaavan tavoitteena on ranta- ja kylärakentamisen
mitoituksen ja määrän määrittely ja rakennuspaikkojen osoittaminen kaavassa
siten, että rakentaminen suorilla rakennusluvilla on mahdollista.
Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, joka on
vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011, ja Pohjois-Savon maakuntakaavan
tarkistamisen 1. vaihe 2040, joka on tullut voimaan 1.2.2019. Maakuntakaavassa
alueelle kohdistuu mm. Alapitkän kulttuurimaisema ja moottorikelkkailureitti.
Alueella ei ole voimassa olevaa rantaosayleiskaavaa.
Tavoitteena on saada rantaosayleiskaava hyväksyntään kesällä 2021.
Lapinlahden kunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää
kaavoituksen aloittamisesta.
Valmistelija: maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705,
paivi.silsten@lapinlahti.fi
Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Lapinlahden kunta käynnistää rantaosayleiskaavan
laadinnan koko Ala-Pitkä järven ranta-alueelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

TEKLA 11.12.2019 § 89
Kunnanhallitus on käsitellyt Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavaa 23.09.2019
pitämässään kokouksessa. Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää
rantaosayleiskaavan laadinnan koko Ala-Pitkä järven ranta-alueelle.
Kaavaprosessin aloittamispäätöksen jälkeen kaavan muutoksen prosessointi
siirtyy tekniselle lautakunnalle.
Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavasta on valmistunut 19.11.2019 päivätty
osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite 5.
Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavasta 19.11.2019
päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen no 5 mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti
nähtäville ajalle 13.12.2019-20.1.2020 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
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Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Koppolan osakaskunta
Tölvänniemen osakaskunta
Hiltulan osakaskunta
Alapitkän kyläyhdistys ry
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

TEKLA 03.12.2020 § 68

Valmistelija

Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 4883 705, paivi.silsten@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnassa Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman liite no 5 on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 13.12.201920.1.2020 ja siitä on pyydetty lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Koppolan osakaskunta
Tölvänniemen osakaskunta
Hiltulan osakaskunta
Alapitkän kyläyhdistys ry
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on jätetty yhteensä 4 lausuntoa ja niihin
annetut vastineet ovat kaavaselostuksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan 19.11.2019
päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) annettujen lausuntojen
vastineet.
Lisäksi tekninen lautakunta päättää asettaa 30.10.2020 päivätyn
kaavaluonnoksen, merkinnät ja määräykset, sekä 30.10.2020 päivätyn
kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 7.12.2020-20.1.2021 ja pyytää siitä
lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Koppolan osakaskunta
Tölvänniemen osakaskunta
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Hiltulan osakaskunta
Alapitkän kyläyhdistys ry
Siilinjärven kunta
Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan 19.11.2019
päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) annettujen lausuntojen
vastineet.Tekninen lautakunta hyväksyi Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan
19.11.2019 päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) annettujen
lausuntojen vastineet.
Tekninen lautakunta päätti asettaa 30.10.2020 päivätyn kaavaluonnoksen,
merkinnät ja määräykset, sekä 30.10.2020 päivätyn kaavaselostuksen yleisesti
nähtäville ajalle 7.12.2020-20.1.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon Liitto, Kuopion kulttuurihistoriallinen
museo, Lapinlahden ympäristölautakunta, Savon Voima Verkko Oy, Koppolan
osakaskunta, Tölvänniemen osakaskunta, Hiltulan osakaskunta, Alapitkän
kyläyhdistys ry ja Siilinjärven kunta.

TEKLA 04.03.2021 § 18

Valmistelija

maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 4883 705, paivi.silsten@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnassa Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan kaavaluonnos sekä
kaavaselostus on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 7.12.2020-20.1.2021 ja siitä on
pyydetty lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Koppolan osakaskunta
Tölvänniemen osakaskunta
Hiltulan osakaskunta
Alapitkän kyläyhdistys ry
Siilinjärven kunta
Kaavaluonnoksesta ja kaavaselostuksesta on jätetty 6 lausuntoa ja 5 mielipidettä.
Näihin annetut vastineet ovat liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavasta 30.10.2020
päivätystä kaavaluonnoksesta ja kaavaselostuksesta annettujen lausuntojen (yht 6
kpl) ja mielipiteiden (yht 5 kpl) vastineet liitteen mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päättää asettaa 22.2.2021 päivätyn kaavaehdotuksen,
merkinnät ja määräykset, 22.2.2021 päivätyn kaavaselostuksen sekä 19.11.2019
päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville ajalle 8.3 –
12.4.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
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Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Koppolan osakaskunta
Tölvänniemen osakaskunta
Hiltulan osakaskunta
Alapitkän kyläyhdistys ry
Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavasta 30.10.2020
päivätystä kaavaluonnoksesta ja kaavaselostuksesta annettujen lausuntojen (yht 6
kpl) ja mielipiteiden (yht 5 kpl) vastineet liitteen mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päätti asettaa 22.2.2021 päivätyn kaavaehdotuksen, merkinnät
ja määräykset, 22.2.2021 päivätyn kaavaselostuksen sekä 19.11.2019 päivätyn
osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville ajalle 8.3 – 12.4.2021 ja
pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Koppolan osakaskunta
Tölvänniemen osakaskunta
Hiltulan osakaskunta
Alapitkän kyläyhdistys ry

TEKLA 27.05.2021 § 49
Valmistelija

Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 4883 705, paivi.silsten@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnassa Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan kaavaehdotus,
merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus, että osallistumis- ja
arviointisuunnitelman ovat olleet yleisesti nähtävillä ajalla 8.3 – 12.4.2021 ja siitä
on pyydetty lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Koppolan osakaskunta
Tölvänniemen osakaskunta
Hiltulan osakaskunta
Alapitkän kyläyhdistys ry
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä kaavaehdotuksesta ja
kaavaselostuksesta on jätetty 5 lausuntoa ja 1 mielipide. Näihin annetut vastineet
ovat liitteenä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus
Tekninen lautakunta hyväksyy Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavasta 19.11.2019
päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä 22.2.2021 päivätyn
kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen lausuntojen ja
mielipiteen vastineet, sekä esittää kaavaehdotusta kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
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Kunnanhallitus 31.05.2021 § 126
78/10.02.04/2020

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käsittelee Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan teknisen
lautakunnan 27.5.2021 tekemän päätöksen pohjalta.

Päätös
Teknisen lautakunnan päätös 27.5.2021 § 49:
Tekninen lautakunta hyväksyi Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavasta 19.11.2019
päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä 22.2.2021 päivätyn
kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen lausuntojen ja
mielipiteen vastineet, sekä esittää kaavaehdotusta kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kunnanhallitus hyväksyi Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavasta 19.11.2019
päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä 22.2.2021 päivätyn
kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen lausuntojen ja
mielipiteen vastineet, sekä esittää kaavaehdotusta edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Liitteet
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ala-Pitkä-järven rantaosayleiskaavan,
kartta
Ala-Pitkän rantaosayleiskaava,
kaavaselostus
Ala-Pitkän rantaosayleiskaava, OAS
Alapitkän rantaosayleiskaavan
rakennusinventointi
Ala-Pitkä-järven ROYK/ mitoitustaulukko,
ehdotus
AlaPitkäjärvenrantaosayleiskaava/luonto- ja
maisemaselvitys
Ala-Pitkän rantaosayleiskaava,
arkeologinen inventointi
Ala-Pitkän rantaosayleiskaava, vastine
ehdotus
Ala-Pitkän rantaosayleiskaava, vastine
luonnos
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Toiminnan ja talousarvion seuranta ajalta 1.1. -30.4.2021
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 127
304/02.02.02/2021
Valmistelija

taloussihteeri Eeva Saarelainen, 040 488 3031, eeva.saarelainen@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan hallintosäännön 85 §:n mukaan osastopäälliköiden on
laadittava neljän ja kahdeksan kuukauden määrärahojen ja tavoitteiden
toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan omaan
lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston
kokoukseen.
Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla
33,33 % raportointiajankohtana. Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen
toteutumaprosentti on 34,2 % ja toimintakulujen 35,4 %. Toimintatuotot sisältävät
arvioita tulojen kertymistä ja ne oikaistaan, kun maksatus saadaan. Tämän
vuoden alusta lukien kuntien taloustietojen raportointi automatisoitui ja
taloustietoja lähetetään neljännesvuosittain Valtiokonttorille. Mikäli kaikki tuotot
ja/tai kulut eivät ole kirjautuneet po määräaikaan mennessä, ne arvioidaan.
Menojen kehityksessä on huhtikuun lopun tilanteen mukaisesti kasvua lähes
kaikissa menolajeissa eli henkilöstömenoissa (4,0 %), palvelujen ostoissa (19,6
%), aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa (13,5 %) ja muissa toimintakuluissa (6,4
%). Sen sijaan avustukset ovat vähentyneet -23 %. Kokonaisuutena menot ovat
10 % suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Vuoden 2020
huhtikuun lopussa ulkoisten tulojen kertymä oli 36,8 % ja menojen 32,7 %.
Kun tarkastellaan osastojen toteutumia huhtikuun lopun mukaisesti, ovat
toteutumat seuraavat: hallintokeskus 34,3 %, sosiaali- ja terveysosasto 35,7 %,
sivistysosasto 34,1 % ja tekninen osasto 37,9 %. Tasaisen kertymän mukaisesti
laskettuna suurimmat poikkeamat ovat vammais- ja kehitysvammapalveluissa
(36,5 %), perusterveydenhuollossa (36,3 %) ja erikoissairaanhoidossa (39,2 %) eli
nämä tulosalueet ovat ylittäneet talousarvion. Investointiosan menojen toteutuma
on 9,9 %.
Verotulojen toteutuma on 37,6 % ja valtionosuuksien 33,5 %. Verotuloissa
kunnallisverojen kertymä on 38,2 %, yhteisöverojen 59,0 % ja kiinteistöverojen
11,7 %. Kunnallisverokertymässä on kasvua 3,7 % viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Yhteisöveroissa on kasvua 65 %. Hyvään
yhteisöverokertymään vaikuttaa mm. jako-osuuden nousu 2 %:lla. Kuntaliiton
ennusteessa kunnallisverojen ennakoidaan kasvavan 2 % ja yhteisöverojen 27 %.
Kiinteistöverot toteutuvat lähes suunnitellusti. Valtionosuuksia arvioidaan
saatavan 32,2 milj. €. Vuosikate on 0,8 milj. €.
Talousarvion toteutumaraportti 30.4.2021 tilanteen mukaisesti on koottu
osastopäälliköiden antamien tietojen perusteella.
Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta
Koronaepidemia vaikuttaa vielä menojen kasvuun terveydenhuollossa. Hallitus on
varautunut kompensoimaan epidemian kustannusvaikutuksia, mutta osa
avustuksista voi tulla vasta vuonna 2022. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan
lähes suunnitellusti. Toimintakulujen kasvu on ollut merkittävästi suurempi
ensimmäisellä vuosikolmanneksella kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna,
etenkin sosiaali- ja terveysosastolla. Hyvä verotulokehitys ei riitä kattamaan
kasvavia menoja. Tämänhetkisen arvion mukaisesti tilinpäätöksen tulokseksi
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ennakoidaan alijäämää noin 1,0 milj. € eli noin 1,2 milj. € heikompi kuin, mitä
talousarviossa ennakoitiin.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumavertailun 30.4.2021 tiedoksi.
Raportti toimitetaan valtuutetuille sähköpostilla ja julkaistaan luottamushenkilöiden
verkkopalvelussa. Lisäksi raportti toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutumavertailun 30.4.2021 tiedoksi.
Raportti toimitetaan valtuutetuille sähköpostilla ja julkaistaan luottamushenkilöiden
verkkopalvelussa. Lisäksi raportti toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille.

Liitteet
11
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Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2020
HKJAO 10.05.2021 § 50

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Vuoden 2020 henkilöstötilinpäätös sisältää Lapinlahden kunnan henkilöstöä
kuvaavia tunnuslukuja. Henkilöstötilinpäätös on myös kuvaus Lapinlahden
kunnasta työnantajana. Vuoden 2020 tietojen ohessa kertomus sisältää myös
vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 henkilöstötietoja.
Kunnan henkilöstömäärä oli 752 vuoden 2020 viimeisenä päivänä. Heistä
vakituisia oli 589 ja määräaikaisia 163. Henkilöstömäärä kasvoi 0,8% vuonna
2020, ja se näkyi hienoisena henkilötyövuosien kasvuna sekä todellisten työssä
olo päivien lisääntymisenä. Henkilöstöstä 88 % oli naisia ja 12 % miehiä.
Sairauspoissaoloja oli vuonna 2020 keskimäärin 14,0 kalenteripäivää/ työntekijä,
mikä on 3,5 päivää vähemmän/henkilö kuin vuonna 2019. Sairauspoissaolot
painottuivat lyhyisiin 1-4 pv tai 4-29 päivän poissaoloihin.
Työkykyä ja työssä jaksamista tuettiin sekä lakisääteisen työterveyshuollon kautta
että harkinnanvaraisin taloudellisin panoksin henkilöstöön. Työterveyshuollon
palvelut järjestettiin ns. laajana palveluna.
Kunta osallistui vuonna 2020 Tahtotilana työkyky -hankkeeseen. Hankkeen kautta
kehityskohteiksi terveydessä ja toimintakyvyssä nostettiin 1) työntekijöiden
terveydentilan tukeminen ja liikunnan lisääminen, 2) Itsensä johtaminen koulutukset ja erilaiset valmennukset, 3) mukautetun työn mallin vielä laajempi
käyttö ja kuntoutuksiin ohjaamisen selkeyttäminen, 4) yhteisöllisyyden lisääminen
5) sekä ajatuksen vahvistaminen, että jokainen on tärkeä osa työyhteisöä
osatyökykyisenäkin.
Osaamisen osalta kehittämisen keskiöön nostettiin 1) ajan käytön hallinta itsensä
johtamisen koulutusten ja valmennusten kautta, 2) perehdyttämisen kehittäminen,
3) koulutusmahdollisuuksien tasapuolistaminen ottamalla henkilöstö mukaan
suunnitteluun ja 4) henkilöstön osallistaminen strategiaprosessiin.
Arvojen, asenteiden ja motivaation osalta kehittämisen kärkeen nostettiin 1)
työkyvyn johtamisen selkeyttäminen, 2) esimiesten vertaistuki ja
mentorointiohjelma sekä 3) ristiriitatilanteet ja puheeksi ottaminen koulutukset/valmennukset tai valmennukset ja 4) työntekijöiden osallistaminen
arvotyöhön.
Johtamisen, työyhteisön ja työolojen keskiöön nostettiin 1) esimiesten
verkostoituminen ja mentoroinnin ohjelman käynnistäminen sekä 2) sisäisen
viestinnän edelleen kehittäminen.
Henkilöstötilinpäätös on osa kunnan vuoden 2020 tilinpäätöskokonaisuutta.
Henkilöstötilinpäätös ja Tahtotilan työkyky- hankkeen raportti ovat liitteenä.
Kokouksen oheismateriaalina on työhyvinvointikyselyn yhteenveto.
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Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Henkilöstöjaosto keskustelee henkilöstötilinpäätöksestä ja esittää sitä
kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Henkilöstöjaosto keskusteli henkilöstötilinpäätöksestä ja esittää sitä
kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus 31.05.2021 § 128
370/01.00.02/2021

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2020 henkilöstötilinpäätöksen ja esittää sen
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2020 henkilöstötilinpäätöksen ja esittää sen
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Liitteet
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13
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Oheismateriaali
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Syvärin rantaosayleiskaavan muutos Vipumäki
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 129
367/10.02.04/2021
Valmistelija

maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705 paivi.silsten@lapinlahti.fi
------------- hakee rantaosayleiskaavan muutosta kiinteistölle ------------- -------Syvärinpäässä. Muutoksen tarkoituksena on osoittaa tilalle ---------------------rakennuspaikka etelärajan ja Syvärin järven läheisyyteen. Rakennuspaikan
käyttötarkoitus tulisi palvelemaan matkailutoimintaa.
Kaavamuutoksen laatijana toimii FCG Finnish Consulting Group Oy. Hakija
maksaa kaikki kaavamuutoksesta aiheutuvat kustannukset.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Lapinlahden kunta käynnistää rantaosayleiskaavan
muutoksen ko. kiinteistölle Syvärinpäässä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että Lapinlahden kunta käynnistää rantaosayleiskaavan
muutoksen ko. kiinteistölle Syvärinpäässä.
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Eropyyntö vaalilautakunnasta
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 130
29/00.00.00.00/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Anne Rauhanoksa on pyytänyt 16.4.2021 eroa Varpaisjärven
äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä.

003 Varpaisjärven äänestysalue vaalilautakunnan
kokoonpano
KH 23.22021 § 53
varsinainen jäsen
Kaija Moilanen
Reino Miettinen
Onni Savolainen
Anne Rauhanoksa
Merja Laitinen

varajäsen
1. Armi Korhonen
2. Helena Hartikainen
3. Hilkka Eskelinen
4. Maija-Liisa Jauhiainen
5. Topi Juutinen

Puheenjohtajaksi kunnanhallitus määräsi Anne Rauhanoksa ja
varapuheenjohtajaksi Kaija Moilanen.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää eron Anne Rauhanoksalle Varpaisjärven
äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä ja
nimeää Sanna Stedtin jäseneksi.
Kunnanhallitus määrää Varpaisjärven äänestysalueen vaalilautakunnan
puheenjohtajaksi Kaija Moilasen ja varapuheenjohtajaksi Sanna Stedtin.

Päätös

Kunnanhallitus myönsi eron Anne Rauhanoksalle Varpaisjärven
äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä ja
nimesi Sanna Stedtin jäseneksi.
Kunnanhallitus määrää Varpaisjärven äänestysalueen vaalilautakunnan
puheenjohtajaksi Kaija Moilasen ja varapuheenjohtajaksi Sanna Stedtin.
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Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2020-2025
TEKLA 06.05.2021 § 44

Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunta on päässyt mukaan energiatehokkuussopimukseen vuonna
2020 kun energiatehokkuussopimuskaudelle 2017-2025 mahdollistettiin liittyminen
kesken kauden. Energiatehokkuussopimuksen taustalla on toukokuussa 2006
voimaan tullut energiapalveludirektiivi, joka velvoittaa julkisen sektorin toimimaan
esimerkkinä energiansäästön edistämisessä. Energiatehokkuussopimuksen
tavoitteiden mukaisesti vuoden sisällä sopimukseen liittymisestä tuli laatia
toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimet kunnan energiankäytön
tehostamiseksi. Suunnitelma tuli laatia sopimuksen vaatimusten pohjalta.
Energiatehokkuuden toimintasuunnitelmalla pyritään ensisijaisesti
energiatehokkuuden parantamiseen kunnan toiminnassa, mutta siihen sisältyy
myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.
Tekninen osasto on laatinut toimintasuunnitelman 7,5% energian säästötavoitteen
aikaansaamiseksi ja toimittanut sen vaaditussa ajassa Energiavirastolle ja
Motivalle. Vuosittaisen KETS-raportoinnin yhteydessä tuli esiin, että laadittu
toimintasuunnitelma tulisi vielä hyväksyttää vastuullisessa toimielimessä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee toimintasuunnitelman tiedoksi ja esittää
toimintasuunnitelman hyväksymistä kunnanhallitukselle. Raportti esitetään myös
tekniselle lauatakunnalle.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi toimintasuunnitelman tiedoksi ja esittää
toimintasuunnitelman hyväksymistä kunnanhallitukselle. Raportti esitetään myös
tekniselle lautakunnalle.

Kunnanhallitus 31.05.2021 § 131
358/00.01.02.00/2021
Esittelijä
Päätösehdotus

Kunnahallitus hyväksyy toimintasuunnitelman energiankäytön tehostamiseksi
vuosille 2020-2025.

Päätös

Kunnahallitus hyväksyi toimintasuunnitelman energiankäytön tehostamiseksi
vuosille 2020-2025.

Liitteet
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Kuopion kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2031
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 132
330/00.04.01/2020
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kuopion kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksesta
(MAL-sopimus) on saavutettu neuvottelutulos valmisteluun osallistuneiden
valtionhallinnon edustajien ja kuntien edustajien kesken 23.04.2021.
MAL-sopimus perustuu Kuopion kaupunkiseudun kuuden kunnan, Pohjois-Savon
liiton ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimuksen
tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion yhteistä
sitoutumista seudun kehittämistä koskeviin osapuolten yhteisiin tavoitteisiin ja
niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.
Sopimuksen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle
monipuoliselle asuntotonttitarjonnalle ja asuntotuotannolle sekä
liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittamiselle ja kehittämiselle.
Tavoitteena on edistää vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä
tukevaa liikennejärjestelmää ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä mahdollistaa
sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja elinkeinoelämän
elinvoimaisuus.Tavoitteena on torjua segregaatiota ja asunnottomuutta sekä
edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden asuntokannan
monipuolisuutta. Tavoitteena on kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta
liikennesuoritteesta, parantaa liikenneturvallisuutta ja lisätä työpaikkojen ja
palveluiden saavutettavuutta.
Sopimuksessa määritellään tavoitetila ja seuraavien 11 vuoden kehityspolku sekä
konkreettiset, vaikuttavimmat ja kuntien keskinäistä ja/tai kuntien ja valtion
yhteistyötä edellyttävät maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä
koskevat tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vuosille 2021–2023. Sopimus
tarkistetaan rullaavasti eduskuntavaalikausittain.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 23. 04.2021 päivätty valtion ja Kuopion
kaupunkiseudun välinen MAL-sopimus 2021-31 hyväksytään ja valtuusto
oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että 23. 04.2021 päivätty valtion ja
Kuopion kaupunkiseudun välinen MAL-sopimus 2021-31 hyväksytään ja valtuusto
oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Liitteet
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"Viitoskäytävä - Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke" - kehittämishanke
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 133
395/00.01.05/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on avannut rahoitushaun alueiden välisen
verkostoyhteistyön temaattisiin verkostoihin ja kehittämisvyöhykkeisiin.
Myönnettävän rahoituksen on tarkoitus mahdollistaa verkoston koordinointi ja
toiminta. Rahoitus ei ole tarkoitettu jaettavaksi verkostokumppaneille, vaan
nimenomaan verkoston yhteisen tekemisen mahdollistamiseen. Rahoitushaussa
verkostoyhteistyön tavoitteina on:
•
•
•
•
•

Vahvistaa ylialueellista yhteistyötä aluekehittämisen keskeisissä teemoissa
Vahvistaa eri kokoisten alueiden, kuntien ja monenlaisten toimijoiden
osallistumista verkostoyhteistyöhön
Vahvistaa kasvuvyöhykkeiden strategista kehittämistä
Uudistaa aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja
Vahvistaa kehittäjäkyvykkyyksiä

Viitostien ja Savon radan vaikutuspiirissä olevat maakunnat ja kunnat ovat
yhdessä valmistelleet hakuun hankekokonaisuutta nimeltä ”Viitoskäytävä –
Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke”. Hankkeen ensisijainen tavoite on
Viitoskäytävän kehittäjäverkoston toiminnan käynnistäminen ja yhteisen vision
tavoitteiden asettaminen Viitoskäytävän kehittämiselle. Vyöhykkeen kehittämistä
tarkastellaan erityisesti kahden toisiaan täydentävän strategisen näkökulman ja
kokonaisuuden kautta:
• Ensimmäisenä strategisena painopisteenä on vahvistaa kestävien tunnin
työssäkäyntialueiden toimivuutta. Mikkelin, Pieksämäen, Varkauden,
Kuopion, Iisalmen ja Kajaanin kaupunkiseutujen olevat tunnin
työssäkäyntialueet sekä autolla, bussilla että junalla mahdollistavat
monipaikkaisen asumisen ja työssäkäynnin moneen suuntaan Viitoskäytävän
kasvuvyöhykkeellä. Yrityksille se tarkoittaa työssäkäyntialueiden toimivuutta ja
laajempaa aluetta osaavien työntekijöiden saatavuuden näkökulmasta.
Vyöhykkeellä asuu noin 410 000 asukasta ja sillä on noin 150 000 työpaikkaa.
Elinkeinoissa ovat vahvasti edustettuina matkailu sekä metsä-, metalli-,
elintarvike- ja kaivannaisteollisuus.
• Toisena strategisena lähtökohtana keskitytään matkailun kehittämiseen
erityisesti kestävän liikkumisen vahvistamiseksi. Valtatie 5 Heinolan Lusista
Sodankylään ja Savon rata Kouvolasta Kajaaniin kytkevät toisiinsa
valtakunnallisesti merkittäviä luontokohteita ja matkailukeskuksia - itäisen
Suomen järviseudun pohjoisen kansallispuistoihin ja laskettelukeskuksiin.
Matkailukohteiden kestävä saavutettavuus sekä toimivat julkiset tai järjestetyt
kestävät matkaketjut ovat koko Suomen matkailun myös kansainvälisen
kehittymisen ja kilpailukyvyn kannalta tärkeitä menetystekijöitä ja tällä hetkellä
kriittisiä pullonkauloja.
Näihin kokonaisuuksiin etsitään hankkeessa yhteisen tekemisen mahdollisuuksia.
Hankkeen emäntäorganisaationa toimii Pohjois-Savon liitto.
Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2021-31.12.2023
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat: 750 000 euroa, josta TEM:ltä haettava tuki:
600 000 euroa (80 prosenttia kustannuksista).
Kehittämisvyöhykkeeseen kuuluvien omarahoitusosuus on yhteensä 150 000
euroa. Omarahoitus osuuden maksaminen jakautuu vuosille 2021-2023.
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Omarahoitusosuudet toimijoittain koko hankkeen aikana ovat enintään:
Maakuntien
liitot
Etelä-Savo

Rahoitus Kaupungit
-osuus
15 000 Mikkeli

Rahoitus Kunnat
-osuus
7 500
Pertunmaa

Rahoitus Muut
Rahoitus-osuus
osuus
3000
Viitostie ry
5000
EteläSavon
Mäntyharju
5000
3000
kauppaka
mari
Kuopion
alueen
Hirvensalmi
3000
3000
kauppaka
mari

Pohjois-Savo

15 000

Pieksämäki

7 500

Kainuu

15 000

Varkaus

7 500

Kuopio

7 500

Juva

5000

Iisalmi
Kajaani

7 500
7 500

Joroinen
Leppävirta
Siilinjärvi
Lapinlahti
Suomussal
mi
Sonkajärvi
Vieremä

4000
5000
6000
5000
5000
4000
4000

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Lapinlahden kunta osallistuu ”Viitoskäytävä –
kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke” -hankkeeseen ja sitoutuu enintään
5 000 euron omarahoitusosuuteen vuosina 2021-2023. Lapinlahden kunnan
yhteyshenkilönä hankkeessa toimii kunnanjohtaja Janne Airaksinen.
Osallistumisen ja omarahoituksen edellytyksenä on, että Työ- ja
elinkeinoministeriö myöntää Pohjois-Savon liitolle rahoituksen hankkeen
toteuttamiseksi.

Päätös

Kunnanhallitus päättää, että Lapinlahden kunta osallistuu ”Viitoskäytävä –
kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke” -hankkeeseen ja sitoutuu enintään 5
000 euron omarahoitusosuuteen vuosina 2021-2023. Lapinlahden kunnan
yhteyshenkilönä hankkeessa toimii kunnanjohtaja Janne Airaksinen.
Osalllistumisen ja omarahoituksen edellytyksenä on, että Työ- ja
elinkeinoministeriö myöntää Pohjois-Savon liitolle rahoituksen hankkeen
toteuttamiseksi.
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Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 134
621/00.04.02/2020
Valmistelija

kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi
Raideliikenteen kehittäminen
Kestävän kehityksen vaatimukset, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä
taloudelliset syyt edellyttävät liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista muutosta.
Kaupunkiseutujen ja kaupunkien väliset liikennejärjestelmät eivät kaikilta osin
kuitenkaan vielä vastaa kasvun ja kestävyyden tavoitteisiin. Erityisesti itäisen
Suomen saavutettavuus ja liikenneyhteydet ovat jääneet jälkeen muun Suomen
kehityksestä.
Väylävirasto julkaisi 28.5.2020 selvityksen itään suuntautuvan henkilöliikenteen
nopeuttamisesta ja rataverkon palvelutason nostosta. Selvityksen mukaan
Itäradan Lentorata−Porvoo−Kouvola linjaus on paras vaihtoehto uudeksi idän
suunnan yhteydeksi. Se parantaa ja nopeuttaa laajimmin itäisen Suomen
yhteyksiä pääkaupunkiseudulle. Lisäksi yhteydet kansainväliselle lentoasemalle
paranevat huomattavasti, joka on ensiarvoisen tärkeää yritysten alueelle
sijoittumisen sekä osaavan työvoiman kansainvälisen matkustamisen kannalta.
Samoin matkailulle ja elinkeinoelämälle tärkeät, jo olemassa olevat kansainväliset
yhteydet Venäjälle paranevat.
Nopeushyötyjen lisäksi uudella raideyhteydellä saadaan raiteille lisäkapasiteettia
ja mahdollistetaan palvelutason nosto sekä tulevaisuuden suurnopeusjunat.
Uuden radan myötä itäisen Suomen rataverkolle saatava lisäkapasiteetti tukee
poikittaissuuntaisen kaukojunilla hoidettavan matkustajaliikenteen lisäämistä sekä
parantaa myös tavaraliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia jo kuormitetulla
rataverkolla. Parempi saavutettavuus ja lyhyemmät matka-ajat antavat uutta
nostetta elinkeinoelämälle, laajentavat työssäkäyntialueita ja mahdollistavat
paikasta riippumattoman työn. Koska liikenne on merkittävä kasvihuonepäästöjen
aiheuttaja, on liikennevirtojen siirtymisellä raiteille myös merkittäviä
ilmastovaikutuksia.
Rataverkon kehittäminen, raideliikenteen kilpailukyvyn parantaminen ja
henkilöjunayhteyksien nopeuttaminen vaikuttavat aiempaa enemmän yritysten
sijoittumiseen ja ihmisten asuinpaikkakunnan valintaan. Maakuntakeskusten
saavutettavuuden parantamisella on siten erittäin suuri merkitys alueen elinvoiman
kehittymiselle.
Panostamalla uuden Lentorata-Porvoo-Kouvola raideyhteyden suunnitteluun
vastataan edellä mainittuihin haasteisiin.
12-vuotisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 15.4.2021 on
todettu, että Valtio pitää kunnossa, peruskorjaa ja kehittää nykyistä rataverkkoa.
Itäradan täysimääräisten hyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan investointeja lisäksi
Savon, Karjalan ja Luumäki−Vainikkala-radoille. Parantamistoimenpiteet
kohentavat myös tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ja kustannustehokkuutta
sekä tukevat myös uuden Lentorata-Porvoo-Kouvola raideyhteyden toteuttamista.
Itäratahankkeen kaupungit ja kunnat edistävät näitä perusparannustoimenpiteitä
uuden Lentorata−Porvoo−Kouvola raideyhteyden rinnalla. Nykyisen rataverkon
toimenpiteet toteutetaan kuitenkin valtion toimesta erillisenä uudesta
Itäratayhteyden hankeyhtiöstä.
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Valtion hankeyhtiöpäätökset
Valtio selvitti edellisen hallituskauden 2015–2019 aikana eri vaihtoehtoja suurten
infrahankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen sekä siihen, että hankkeiden
pitkiä suunnittelu- ja toteutusaikoja pystyttäisiin lyhentämään.
Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioineen työryhmän loppuraportissa
28.2.2018 todettiin, että aiempaa useampien infrahankkeiden toteutumisen
nopeuttamiseksi ja tehostamisen mahdollistamiseksi voidaan käyttää
hankekohtaisia yhtiöitä. Loppuvuoden 2018 aikana valtiovarainministeriön
asettama työryhmä selvitti infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla.
Valtiovarainministerille 20.12.2018 luovuttamassaan loppuraportissa työryhmä
hahmotteli mallin suurten infrahankkeiden toteuttamiselle osakeyhtiön kautta.
Itärataa koskeneen hankeyhtiön perustamisesta käytiin liikenne- ja
viestintäministeriön ja kuntien välillä alustavia neuvotteluja talvella 2019, mutta
neuvottelut eivät johtaneet päätöksentekovaiheeseen pääministeri Juha Sipilän
hallituksen erottua maaliskuussa 2019. Pääministeri Sanna Marinin
hallitusohjelmassa on lueteltu rataverkon kehittämishankkeet, joita ovat päärata ja
sen laajennukset, Helsingistä länteen suuntautuva rata sekä Helsingistä itään
suuntautuva rata. Kaikkia suuria raideliikenneinvestointeja edistetään
talouspoliittisen ministerivaliokunnan 10.9.2019 puoltamien linjausten mukaisesti.
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) aloitti keskustelut itäisen suunnan
raideyhteyden suunnitteluhankeyhtiön perustamisen edellytyksistä kesällä 2020.
Aloitustilaisuus kuntien kanssa pidettiin 24.6.2020. Tilaisuudessa keskusteltiin
hankeyhtiövalmistelun aloittamisen reunaehdoista Väyläviraston laatiman
selvityksen pohjalta.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 20.1.2021 itäisen
Suomen raidelinjauksia. Ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti liikenne- ja
viestintäministeriö jatkoi neuvotteluja Lentorata−Porvoo-Kouvola-linjauksen eli
Itärata-hankeyhtiön perustamiseksi.
Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankeyhtiön perustamista koskevat
neuvottelut kuntien kanssa maaliskuussa 2021. Itäisen suunnan
hankeyhtiöneuvottelut käytiin samoilla ehdoilla kuin jo perustetut Suomi-rata- ja
Turun tunnin juna -hankeyhtiöiden neuvottelut.
Itärata Oy
Uuden Helsingistä itään suuntautuvaan Lentorata−Porvoo−Kouvola-yhteysvälin
kehittämiseksi on neuvoteltu Itärata Oy -nimisen hankeyhtiön perustamisesta.
Osakassopimusneuvotteluissa mukana olivat valtion lisäksi seuraavat 25
kaupunkia tai kuntaa: Askolan kunta, Helsingin kaupunki, Iisalmen kaupunki,
Imatran kaupunki, Joensuun kaupunki, Kajaanin kaupunki, Kiteen kaupunki,
Kouvolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Lapinjärven kunta, Lapinlahden kunta,
Lappeenrannan kaupunki, Lieksan kaupunki, Mikkelin kaupunki, Myrskylän kunta,
Mäntyharjun kunta, Nurmeksen kaupunki, Parikkalan kunta, Pieksämäen
kaupunki, Porvoon kaupunki, Rautjärven kunta, Siilinjärven kunta, Suonenjoen
kaupunki, Taipalsaaren kunta ja Varkauden kaupunki,
Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja Kouvolan
välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Porvoon kautta kulkevan uuden
raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Hankkeen toteutumisen
edellytyksenä on Pasilan ja Keravan välisen ns. Lentoradan suunnittelu ja
toteutus. Lentoradan suunnittelun edistäminen rakentamisvalmiuteen asti on
erillisen yhtiön (Suomi-rata Oy) vastuulla eikä näin ollen kuulu yhtiön toimialaan.
Yhtiö toimii yhteistyössä Suomi-rata Oy:n kanssa Lentoradan ja Lentorata–

LAPINLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 134

9/2021

24

31.05.2021

Porvoo–Kouvola-raideyhteyden suunnittelutyön yhteensovittamiseksi. Vantaan
kaupunki osallistuu Suomi-rata Oy:n rahoitukseen 11,1 miljoonalla eurolla ja on
näin epäsuorasti myös edesauttamassa Itäradan toteutumista. Tämän lisäksi
Vantaan kaupunki suhtautuu myönteisesti Itäradan suunnitteluun ja
toteuttamiseen sekä edistää kaikin mahdollisin keinoin Itäradan edellyttämiä
kaavahankkeita maakunta- ja kuntatasolla. Helsingin kaupunki osallistuu
vastaavasti Suomi-rata Oy:n rahoitukseen 22,2 miljoonalla eurolla.

Kaksiraiteisena ja nopealle junakalustolle soveltuvana Itäradan toteutuksen
kokonaiskustannuksiksi on arvioitu tässä vaiheessa noin 1,7 miljardia euroa
Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan toteutettuna. Liikenne- ja
viestintäministeriön alustavan arvion perusteella suunnittelukustannukset ovat
noin 4 % rakentamiskustannuksista.
Suunnittelun ja rahoituksen arvioidaan jaksottuvan arviolta noin 9 vuoden ajalle ja
lopputuotoksena syntyy lainvoimainen ratasuunnitelma itäisen suunnan
raideyhteyden rakentamiseksi. Suurimmat suunnittelukustannukset painottuvat
alustavasti suunnitteluvuosille 6−8, jolloin käytetään arviolta noin 70 %
rahoituksesta Suunnitteluhankeyhtiön perustamisen edellytyksenä on, että yhtiöön
on saatu riittävä rahoitus, jolla suunnittelu voidaan toteuttaa rakentamiseen asti.
Rakentamissuunnittelun katsotaan kuuluvan rakentamisvaiheeseen ja siten yhtiön
toimialan ulkopuolelle.
Ratayhteyden Helsingistä lentoaseman ja Porvoon kautta Kouvolaan on
suunniteltu erkaantuvan Lentoradasta Keravan pohjoispuolella Kytömaalla
Lentoradan tunneliosuudella ja liittyvän nykyiseen raiteeseen Kouvolan
länsipuolella Korian seisakkeelle tasoratkaisulla. Uuden rataosan pituus on 106
km. Matka lyhenee Helsingistä Kouvolaan noin 27 km verrattuna nykyiseen
Lahden kautta kulkevaan ratalinjaukseen.
Porvoon Koskenkylän ja Kouvolan Korian välille on laadittu vuonna 2019
Uudenmaan ja Kymenlaakson liiton sekä Väyläviraston yhteistyönä
ratakäytäväselvitys. Selvitys huomioitiin Kymenlaakson maakuntakaavan
laadinnassa. Kymenlaakson maakuntavaltuuston 15.6.2020 hyväksymässä
maakuntakaavassa vahvistettiin Itäradan Porvoon ja Kouvolan välinen ratalinjaus
kaavamerkinnällä ”päärata, ohjeellinen/vaihtoehtoinen”. Merkintä mahdollistaa
Itäradan kehittämisen ja toteuttamisen tulevaisuudessa.
Uusimaa-kaavassa Itärata-linjaus Koskenkylästä Kouvolan suuntaan on sen sijaan
merkitty yhteystarvenuolella, joka mahdollistaa suunnittelun esiselvitysvaiheen ja
aloituksen, mutta ei myöhempää suunnittelua. Itärata-linjaus tulee saada
ohjeellinen päärata -kaavamerkinnällä myös Itä-Uudenmaan
vaihemaakuntakaavaan.
Yhtiön tahtotilana on tätä taustaa vasten luoda edellytyksiä nopealle
junayhteydelle Lentoradan ja Kouvolan välillä sekä varmistaa riittävä
raidekapasiteetin kasvattaminen ja infrastruktuurin palvelutaso tämän yhteysvälin
liikenteelle. Lisäksi yhtiö tuottaa esiselvityksen suunnitteluhankkeen sisältämien
yhteyksien toteuttamisesta sekaliikenteelle. Esiselvityksellä luodaan edellytyksiä
suunnitteluhankkeen jatkosuunnittelua varten ja sen valmistuttua erikseen
päätetään, suunnitellaanko uusi yhteys rakentamisvalmiuteen sekaliikenteelle vai
ainoastaan henkilöliikenteelle. Suunnitteluhankkeessa huomioidaan myös
lähiliikenteen kehittämisen mahdollisuudet Porvoon suuntaan sekä selvitetään
lähiliikenteen kehittämismahdollisuuksia suunnitteluhankkeen edellyttämällä
tavalla.
Osakkaat toteavat, että rahoituksensa turvaamiseksi Yhtiö hakee ja pyrkii
saamaan täysimääräisesti Euroopan Unionin Verkkojen Eurooppa (Connecting
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Europe Facility, CEF) -rahoitusta ja mahdollisia muita saatavilla olevia taloudellisia
tukia ja avustuksia. Yhtiölle mahdollisesti maksettavan tukirahoituksen
vaikutuksesta rahoitussitoumuksiin päättää yhtiön yhtiökokous sen jälkeen, kun
tukirahoitus on myönnetty yhtiölle.
Osakassopimus
Itärata Oy:n ja sen omistajien kesken solmitaan osakassopimus, jossa sovitaan
keskeisistä tavoitteista yhtiölle ja Itärata -hankkeelle.
Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa tarkemmin hankeyhtiön hallinnosta,
rahoituksesta ja päätöksenteosta, osakkeiden omistuksesta ja luovutuksesta sekä
niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä osakkeenomistajien
oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden. Osakassopimusluonnos ja muut
hankeyhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjaluonnokset ovat liitteenä.
Yhtiön hallitus tullaan muodostamaan niin, että valtio saa yhden paikan enemmän
kuin kuntien edustajat. Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Hallitukseen kuuluu enintään yksitoista varsinaista jäsentä.
Hallituspaikat jakaantuvat niin, että valtiolla on oikeus nimetä 6 hallituksen jäsentä
ja muilla osakkailla 5 jäsentä. Kuntien hallituspaikat jaetaan kustannusosuuksien
mukaan suuruusjärjestyksessä, ellei toisin sovita. Hallituksen tulee olla
sukupuolijakaumaltaan riittävän tasapainoinen.
Enimmäisrahoitusosuus, johon osapuolet osakassopimuksessa sitoutuvat on
yhteensä 79 miljoonaa euroa. Kaupunkien ja kuntien osuus on tästä 49 %. Valtio
edellyttää, että hankeyhtiöön osallistuvien kuntien rahoitusosuus on yhteensä
38,71 miljoonaa euroa. Osuudet sisältävät kaupunkien ja kuntien osuudet
arvioiduista suunnittelukustannuksista sekä hankeyhtiön toiminnanaikaisista
kustannuksista.
Kuntien välinen kustannustenjako on laadittu yhdessä sovittujen periaatteiden
mukaan, jossa kustannukset on sovittu jaettavaksi pääosin
saavutettavuushyötyjen (70 %) ja väestöosuuksien (30 %) mukaan. Helsingin
kaupunki osallistuu erillispanostuksella. 11 kuntaa: Iisalmi, Imatra, Joensuu,
Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lappeenranta, Mikkeli, Pieksämäki, Porvoo, Varkaus
osallistuvat sekä saavutettavuus että väestöosuudella. Saavutettavuushyödyt on
laskettu Helsingin ja paikkakunnan välisen matka-ajan suhteellisen muutoksen
mukaan. Porvoon osalta on kysymys uudesta henkilöliikenneyhteydestä, ja
viimeisimmän LVM:n johdolla tehdyn Väyläviraston selvityksen perusteella
Porvoolle koituu mittavat hyödyt, joten osuus on laskettu eri kriteerein.
Edellisten kuntien lisäksi 13 kuntaa: Askola, Kitee, Lapinjärvi, Lapinlahti, Lieksa,
Myrskylä, Mäntyharju, Nurmes, Parikkala, Rautjärvi, Siilinjärvi, Suonenjoki ja
Taipalsaari osallistuvat pelkästään väkilukupainotuksen mukaisella osuudella.
Vantaan kaupungin ja Savonlinnan kaupungin sekä muiden mahdollisesti
myöhemmin hankeyhtiöön osallistuvien kuntien pääomitus vaikuttaa
osakassopimuksen lopullisiin maksuosuuksiin. Lopulliset kuntien väliset
kustannusosuudet täsmentyvät ennen varsinaisen osakassopimuksen
allekirjoittamista.
Itärata Oy hankeyhtiöön osallistuvat kaupungit ja kunnat pääomittavat
hankeyhtiötä seuraavin enimmäisrahoitusosuuksin:
Porvoo 9,8 miljoonaa euroa
Kouvola 4,8 miljoonaa euroa
Helsinki 4 miljoonaa euroa
Lappeenranta 3,6 miljoonaa euroa
Kuopio 3,2 miljoonaa euroa
Mikkeli 2,7 miljoonaa euroa
Joensuu 2,4 miljoonaa euroa
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Imatra 2,3 miljoonaa euroa
Pieksämäki 1,7 miljoonaa euroa
Varkaus 1,5 miljoonaa euroa
Kajaani 1,4 miljoonaa euroa
Iisalmi 1,3 miljoonaa euroa
Siilinjärvi 330 000 euroa
Lieksa 170 000 euroa
Kitee 160 000 euroa
Nurmes 150 000 euroa
Lapinlahti 150 000 euroa
Suonenjoki 110 000 euroa
Mäntyharju 90 000 euroa
Askola 80 000 euroa
Parikkala 80 000 euroa
Taipalsaari 80 000 euroa
Rautjärvi 50 000 euroa
Lapinjärvi 50 000 euroa
Myrskylä 30 000 euroa
Rahoitusosuus jakautuu osakassopimuksessa esitetyn karkean arvion mukaan
noin 9 vuodelle, mutta on riippuvainen siitä, kuinka nopeasti hankkeen suunnittelu
etenee.
Tällä rahoituksella katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat suunnitteluhankkeesta
sekä muusta yhtiön organisaation toiminnasta. Tässä kohdassa esitetyt
rahamäärät perustuvat alustaviin kustannusarvioihin ja toteutuneet kustannukset
voivat olla tässä esitettyjä arvioita suurempia tai pienempiä.
Valtion, kaupunkien ja kuntien rahoitusosuuksissa ei ole otettu huomioon
hankkeeseen mahdollisesti saatavaa EU-tukea. Tuki pienentää rahoitusosuuksia
edellyttäen, että suunnittelukustannukset eivät hankkeen aikana olennaisesti
kasva arvioidusta.
Osakassopimuksen perusteella osapuolet eivät ole velvollisia lisärahoittamaan
yhtiötä, jos suunnittelukustannukset ylittävät arvioidun määrän. Lisärahoitus
edellyttää uusia erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä. Rakentamisvaiheesta tai sen
osista ei ole tehty päätöstä, eikä osakassopimuksen mukaisen suunnittelun
loppuunsaattaminen velvoita sen osapuolia rakentamista koskevaan
päätöksentekoon.
Osakassopimuksessa kuitenkin todetaan, ettei rakentaminen voi tapahtua vain
Suomen valtion tai sen määräysvallassa olevien yhteisöjen varoilla, vaan
edellytyksenä on, että merkittävä osa rakentamisvaiheen investointikustannuksista
katetaan muilta tahoilta, kuten kunnilta, sekä muilta toimijoilta saatavilla
sijoituksilla, tuotoilla tai maksuosuuksilla. Tätä taustaa vasten osapuolet sitoutuvat
myötävaikuttamaan ja osallistumaan rakentamisvaiheen rakentamiskustannusten
kattamistapojen ja investointiedellytysten selvittämiseen.
Kuntien osalta tarvitaan erilliset viralliset päätökset hankeyhtiöön osallistumisesta.
Päätökset on arvioitu tehtävän kunkin tahon omien toimielimien
kokousaikataulujen mukaisesti touko-kesäkuussa yhtenäisillä asiakirjoilla ja
liitemateriaaleilla. Valtio ei tee päätöstä rahoituksesta ja yhtiöön osallistumisesta
ennen kuin kunnat ovat tehneet päätöksensä ja saaneet vaaditun rahoitusosuuden
kasaan.
Kunnan toimiala
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Kuntalain 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen
ottamansa tehtävät. Nämä tehtävät muodostavat kunnan yleisen toimialan.
Yleisen toimialan määräytymisen periaatteet ohjaavat ja rajaavat sitä, mitä
tehtäviä kunta voi ottaa hoitaakseen.
Kunnan toimialaa määriteltäessä on otettava huomioon ensinnäkin hallinnon
yleiset oikeusperiaatteet, joista säädetään hallintolain 6 §:ssä. Lisäksi
vakiintuneesti yleistä toimialaa rajoittaviksi periaatteiksi on katsottu
oikeuskäytännössä tehtävän yleishyödyllisyys, tehtävän paikallisuus, yksityisen
tukemisen kielto, hallinnon toissijaisuus ja työnjako muiden viranomaisten kanssa
sekä spekulatiivisen toiminnan kielto.
Nopeampien raideyhteyksien kehittämisen Helsingistä idän suuntaan voi
ennakoida parantavan kaupungin/kunnan saavutettavuutta ja sen elinkeinoelämän
yleisiä toimintaedellytyksiä sekä laajentavan työssäkäyntialuetta ja edistävän
kuntalaisten hyvinvointia sujuvoittamalla työmatkayhteyksiä ja muuta liikkumista.
Itäradan kaltaiset suuret infrahankkeet ovat myös laajemmin koko Suomen tulevan
kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeitä. Hankeyhtiön omistamiseen ja
rahoittamiseen osallistumisen tueksi on siten monia merkittäviä kunnan ja
kuntalaisten edun mukaisuutta ja tehtävän yleishyödyllisyyttä koskevia perusteluja.
Edellä kuvattujen perusteiden nojalla on perusteltua myös katsoa, että Helsingin ja
Kouvolan välisen nopeamman raideyhteyden kehittäminen hyödyttää merkittävästi
kaupunkia tai kuntaa ja sen asukkaita. Ottaen huomioon, ettei paikallisuusperiaate
tarkoita, että kunnan toimet saisivat hyödyttää vain oman kunnan asukkaita, on
katsottava, että paikallisuusvaatimuksen täyttymisen tueksi on puoltavia
perusteluja riippumatta siitä, että suunniteltava raideyhteys ulottuu myös
kaupungin tai kunnan ja sen välittömän lähiseudun ulkopuolelle.
Kaupungin tai kunnan osallistumisessa hankeyhtiöön on kyse olemassa olevien
ratayhteyksien kehittämisen suunnittelusta vähemmistöosakkeenomistajana
valtion määräysvallassa olevassa yhtiössä. On perusteltua ja oikeasuhtaista
kunnan yleisen toimialan näkökulmasta, että kunta voi suunnitellussa roolissa olla
edistämässä kuntaa ja kuntalaisia merkittävästi hyödyttävän raideyhteyden
kehittämistä.
Osakassopimusluonnoksen mukaan osapuolten tarkoituksena on, että
suunnitteluvaiheessa yhtiö käyttää keräämänsä varat hankkeen suunnitteluun
rakentamisvalmiuteen saakka sekä muiden yhtiön suunnitteluvaiheen toiminnasta
aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä yhtiö lähtökohtaisesti jaa osinkoa
osakkaille suunnitteluvaiheessa. Ottaen lisäksi huomioon yhtiön toimialan ja
tavoitteen, sen toiminnan ei voida katsoa olevan puhtaasti teollista tai kaupallista,
eikä siten spekulatiivista toimintaa.
Itärata -hankeyhtiön omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumiselle on kunnan
yleisen toimialan näkökulmasta puoltavia perusteluja, joiden nojalla hankeyhtiöön
osallistumisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Keskeisimmät
perustelut liittyvät alueen elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, ja
niillä on selkeä yhteys kuntalain 1 §:n tarkoitussäännökseen.
Valtiontukisääntely
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan, jollei
perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista
muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua
suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Valtiontukisääntöjä
sovelletaan ainoastaan silloin, kun tuensaaja on ”yritys” (Euroopan komission
tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 6).
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Itärata Oy:n toimialana on Helsingin ja Kouvolan väliseen Helsinki-Vantaan
lentoaseman ja Porvoon kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä
raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Kaupungin- tai
kunnanhallitus katsoo ensisijaisesti, että yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa eli
tarjoa tavaroita tai palveluja markkinoilla. Näin ollen se ei ole SEUT 107(1):ssa
tarkoitettu yritys, eivätkä valtiontukisäännöt siten tule sovellettaviksi yhtiön
omistamisen ja rahoittamisen osalta.
Raideyhteyden suunnitteluvaiheella pyritään kyseisen raideliikenneinfrastruktuurin
rakentamisvalmiuteen, ja se on tällä perusteella valtiontukiarvioinnin näkökulmasta
katsottavissa osaksi kokonaisrakentamishanketta. Jo suunnitteluvaiheen
rahoittamista voidaan siksi arvioida infrastruktuurirahoituksen näkökulmasta.
Euroopan komissio on katsonut, että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan
tai kilpailun vääristyminen on yleensä poissuljettua infrastruktuurin rakentamisessa
silloin, kun infrastruktuurilla ei ole tavallisesti suoria kilpailijoita, yksityinen rahoitus
on alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja infrastruktuurin tarkoituksena ei
ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan se hyödyttää koko
yhteiskuntaa (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 211).
Jotta tietyn hankkeen kaikki julkinen rahoitus kuuluisi valtiontukisääntöjen
soveltamisalan ulkopuolelle, on varmistettava, että infrastruktuurien rakentamiseen
kohdassa 211 mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoitusta ei voida käyttää
muiden taloudellisten toimintojen, kuten infrastruktuurin toiminnan harjoittamisen,
ristiin tukemiseen tai välilliseen tukemiseen (komission tiedonanto EUVL [2016] C
262/01, kohta 212). Itärata Oy:n ainoa tehtävä on kyseisen
raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka, eikä
myönnettävää rahoitusta käytetä infrastruktuurin toiminnan harjoittamisen tai
muiden taloudellisten toimintojen tukemiseen.
Komissio katsoo, että mahdollisten käyttäjien saataville tasavertaisin ja
syrjimättömin ehdoin asetettavan rautatieinfrastruktuurin rakentaminen täyttää
yleensä kohdassa 211 mainitut edellytykset ja sen vuoksi sen rahoitus ei
tavallisesti vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä vääristä kilpailua
(komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 219). Vaikka Itärata Oy:n
toiminta arvioitaisiinkin luonteeltaan taloudelliseksi, on edellä esitetyin perustein
katsottava, että tuki ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä vääristä
kilpailua. Näin ollen on joka tapauksessa niin, että hankeyhtiön omistamisessa ja
rahoittamisessa ei ole kyseessä SEUT 107(1) mukainen valtiontuki.
Itäradan merkitys
Valmistuessaan Itärata palvelee pääkaupunkiseutu mukaan lukien lähes kahta
miljoonaa ihmistä ja todella laajaa aluetta – puolta Suomea. Hanke on
avainasemassa koko itäisen Suomen aluekehitykselle lähivuosikymmeninä. Uusi
rataosuus lyhentää matka-aikoja merkittävästi ja yhdistää myös Porvoon uutena
rautatiekaupunkina rataverkkoon ja tuo sen tuhansille pendelöijille nopean
yhteyden Vantaalle ja Helsinkiin.
Itärata lisää myös asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuutta, mikä
parantaa työmarkkinoiden toimivuutta. Raideinvestoinneilla on myös taloudellista
kasvua luova vaikutus, sillä nopeat pendelöintiyhteydet lisäävät työvoiman
liikkuvuutta sekä yritysten työvoimareserviä. Ne myös parantavat saavutettavuutta,
kaupunkien elinkeinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä, laajentavat
työssäkäyntialueita ja edistävät asukkaiden hyvinvointia sujuvoittamalla
työmatkayhteyksiä ja muuta liikkumista.
Tarve itäisen yhteyden kehittämiselle tulee esille myös idän suunnan
matkustajamäärissä, jotka ovat kasvaneet huomattavasti tuoreita ennusteita
nopeammin. Itärata vastaa hyvin tähän liikennemäärien kehitystarpeeseen, sillä se
varmistaa nopeat ja sujuvat yhteydet koko itäiseen Suomeen ja Pietariin. Uuden
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radan myötä itäisen Suomen rataverkolle saadaan lisäkapasiteettia, joka parantaa
myös tavaraliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia jo kuormitetulla rataverkolla.
Itäradan vaikutusalueella on paljon suurteollisuutta ja kansainvälisiä yhtiöitä, joille
toimivat kuljetus- ja liikenneyhteydet ovat elintärkeitä. Toteutuessaan Itärata
vauhdittaa myös alueelle tehtäviä teollisuuden investointeja. Toimivat ja kehittyvät
yhteydet tukevat elinkeinoelämän kehittymistä luonnonvaroiltaan rikkaassa
itäisessä Suomessa, erityisesti vientiteollisuuden näkökulmasta ja ovat näin ollen
tärkeitä koko Suomen näkökulmasta. Alueen yritysten ja toimijoiden yhteinen
tahtotila on ollut itäisen Suomen kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen
Itärata-hankkeen kautta.
Ottaen huomioon Helsingistä itään suuntautuvan uuden nopean Itäradan
muodostamat valtakunnalliset sekä alueelliset suorat ja välilliset hyödyt, on
kaupungin/kunnan kannalta perusteltua osallistua Itärata Oy:n rahoittamiseen
Lentorata−Porvoo−Kouvola -yhteysvälin suunnittelun edistämiseksi ja
jouduttamiseksi.
Kunnanhallitus on 7.9.2020 § 167 ilmoittanut Lapinlahden kunnan kiinnostuksen
olla mukana mahdollisessa Itärata-suunnitteluhankeyhtiössä ja enintään 0,146
miljoonan eurona suuruisella maksuosuudella.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavaa:
Valtuusto päättää hyväksyä, että Lapinlahden kunta
1) lähtee osakkeenomistajaksi uuden Lentorata−Porvoo−Kouvola raideyhteyden
suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy),
2) merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä
yhteensä enintään 150 000 eurolla ja
3) hyväksyy yhteisissä hankeyhtiöneuvotteluissa luodun
osakassopimusluonnoksen, perustamissopimusluonnoksen sekä
yhtiöjärjestysluonnoksen, sekä lisäksi oikeuttaa kunnanjohtaja Janne
Airaksisen tekemään asiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle seuraavaa:
Valtuusto päättää hyväksyä, että Lapinlahden kunta
1) lähtee osakkeenomistajaksi uuden Lentorata−Porvoo−Kouvola raideyhteyden
suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy),
2) merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä
yhteensä enintään 150 000 eurolla ja
3) hyväksyy yhteisissä hankeyhtiöneuvotteluissa luodun
osakassopimusluonnoksen, perustamissopimusluonnoksen sekä
yhtiöjärjestysluonnoksen, sekä lisäksi oikeuttaa kunnanjohtaja Janne Airaksisen
tekemään asiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Liitteet
16
17
18

Itärata Oy:n osakassopimus LUONNOS
Itärata Oy Perustamissopimus LUONNOS
Itärata - yhtiöjärjestys lopullinen luonnos
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Selvitys Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 135
153/10.03.01.00/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää 24.5.2021 hallinto-oikeuteen 11.5.2021 vireille
tulleen Kaija Kähkösen 10.5.2021 päivättyyn valituskirjelmään liittyen selvitystä
Lapinlahden kunnanhallitukselta.
Kähkönen on valituksessaan katsonut, ettei hänen teknisen lautakunnan
päätöksestä 4.3.2021 § 23 tekemä oikaisuvaatimus ole saapunut myöhässä ja
pyytänyt kumoamaan Lapinlahden teknisen lautakunnan päätöksen 8.4.2021 § 32.
Hallinto-oikeus pyytää toimittamaan selvityksen siitä, milloin teknisen lautakunnan
päätöstä 4.3.2021 § 23 koskeva pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä
tietoverkossa sekä toimittamaan kyseiseen päätöspöytäkirjaan liitetyn
muutoksenhakuohjeen.
Selvitys pyydetään toimittamaan viimeistään 1.6.2021.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa selvityksen seuraavasti:
Teknisen lautakunnan 4.3.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on julkaistu
nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 4.3.2021 klo 18.17 (liite).
Teknisen lautakunnan 4.3.2021 pidetyn kokouksen päätöspöytäkirjaan on
kuulunut liitteenä oleva muutoksenhakuohje.

Päätös

Kunnanhallitus päätti antaa selvityksen seuraavasti:
Teknisen lautakunnan 4.3.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on julkaistu
nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 4.3.2021 klo 18.17 (liite).
Teknisen lautakunnan 4.3.2021 pidetyn kokouksen päätöspöytäkirjaan on
kuulunut liitteenä oleva muutoksenhakuohje.

Liitteet
19
20

Tekninen_lautakunta_20210413_ptjulkaiseminen
Tekninen_lautakunta_4-3-2021_Pöytäkirja_muutoksenhakuohje (1)

LAPINLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 136

9/2021

31

31.05.2021

Testamenttivarojen käyttö
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 136
734/02.05.05/2020
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunta on vastaanottanut Eino Johannes Leskisen kuolinpesän
omaisuutta Valtionkonttorin päätöksessä mainituin ehdoin. Valtionkonttorilta on
Lapinlahden kunnalle tilitetty 19 980,10 euroa.
Valtionkonttorin päätöksessä ehtona on, että kunta käyttää omaisuuden
koululaisten kesäkerhojen järjestämiseen.
Varoja käytetty leireihin kesällä 2018 ja 2019 (KH 14.5.2018 §84 ja 3.6.2019 §
109). Varoja on jäljellä 10 179,13 euroa.
Vuonna 2020 leirejä ei koronan vuoksi järjestetty.
Kesällä 2021 sivistysosasto järjestää koululaisille päiväleirin kesäkuun alussa
koulujen loputtua sekä Lapinlahden että Varpaisjärven taajamissa. Päiväleirien
kustannusarvio on n. 7 000 euroa. Kustannusarvio sisältää mm. ohjaajien
henkilöstökulut, leiriläisten ruokailut ja välipalat sekä mahdolliset
materiaalihankinnat.
Suunnitelmissa on järjestää päiväleirit myös kesällä 2022, jolloin toimintaan
kohdennetut testamenttivarat saadaan käytettyä loppuun.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Eino Johannes Leskisen testamenttivaroista n. 7 000
euroa käytetään vuonna 2021 kesäkuun alussa koululaisille järjestettäviin
päiväleireihin.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että Eino Johannes Leskisen testamenttivaroista n. 7 000
euroa käytetään vuonna 2021 kesäkuun alussa koululaisille järjestettäviin
päiväleireihin.
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Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 137
235/00.02.01/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96
§:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi.
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on
saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos
oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, taikka
jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää
täytäntöönpanon.
Kunnanhallituksen tulee tehdä täytäntöönpanopäätös valtuuston kokouksesta
13.4.2021, jossa valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset:
15 § Servica Oy:n osakkaiden hankinta
16 § Tartuntataudeista vastaavan toimielimen nimeäminen

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 13.4.2021 tekemät päätökset §:t 15-16
ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä
muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna todetut valtuuston
päätökset täytäntöön.

Päätös

Kunnanhallitus totesi, että valtuuston 13.4.2021 tekemät päätökset §:t 15-16
ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä
muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päätti panna todetut valtuuston
päätökset täytäntöön.
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Valtuustoaloite Etelä-Karjalan-malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi
kouluissa
Kunnanhallitus 08.03.2021 § 65

Valmistelija

Hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt 23.2.2021 valtuustoaloitteen
Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi
kouluissa.
Valtuustoaloitteessa todetaan, että Lapinlahden pitäisi olla maailman paras
kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on
sitkeä ongelma, joka pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa.
”Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja
löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista
vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä
vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.
Kiusaaminen kehittyy, ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamistilanteiden
hoitamisen on kehityttävä. Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista
osa toimii paremmin, osa huonommin. Yhtä patenttiratkaisua ei ole, mutta kun
toimiva malli löytyy, se kannattaa monistaa.”
Aloitteessa todetaan, että Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta
mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että
jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään
rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi
mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten
oikeusedustaja.
Aloitteen mukaan Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen
ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on
laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on
siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat
kiusaamiseen puuttumiseksi.
Etelä-Karjalan ohjeistus löytyy yksityiskohtaisemmin täältä:
https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=b1edcd6a-2ab0-40cb-b1da102a47f11dae
Aloitteessa esitetään, että Lapinlahdella laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden
viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan
puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset
toimintamallit.
Valtuustoaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

LAPINLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus
Palvelulautakunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 65
§ 47
§ 138

9/2021

34

08.03.2021
27.04.2021
31.05.2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää aloitteen
palvelulautakunnan valmisteltavaksi 31.5.2021 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti aloitteen palvelulautakunnan
valmisteltavaksi 31.5.2021 mennessä.

PALVLTK 27.04.2021 § 47

Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221,
rainer.leskinen@lapilahti.fi
Lapinlahden sivistystoimi tekee kiinteää yhteistyötä Iisalmen Ankkuritiimin kanssa
lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi.
Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä
seuraavin toimenpitein: Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen
käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun
tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen.
Lisäksi ankkuritiimien tehtäviin kuuluu sisäisen turvallisuuden lisääminen
moniammatillisella yhteistyöllä (muun muassa uhkatoiminto) ja jalkautumalla
nuorten pariin.
Lapinlahden kunta osallistuu ankkuritiimin toiminnan kehittämiseen ja
koordinointiin. Lapinahden kunta rahoittaa ankkuritiimin nuoriso-ohjaajan ja
sosiaalityöntekijän palveluita yhdessä muiden Ylä-Savon kuntien kanssa. Kaikki
lainvastaiset teot ohjataan koulusta ankkuritiimin käsittelyyn syksyllä 2020 sovitun
toimintamallin mukaisesti. Toimintamalli sovittiin Lapinlahden kunnan rehtoreiden
ja ankkuritiimin kanssa.
Rehtorin velvollisuus on viedä ankkuritiimin käsittelyyn asiat, joissa täyttyy
lainvastaisuus. Rehtori tai oppilashuollon henkilöstö voi ohjata myös asianosaista
tai asianosaisen huoltajaa tekemään ilmoitus ankkuritiimille.
Käytäntöjä parannetaan edelleen kevään 2021 aikana. Sivistysosastolla on
valmisteilla toimintamalli, johon kirjataan, miten oppilaan käytöstä tuetaan eri
tilanteissa ja miten tilanteisiin puututaan moniammatillisesti. Malli jalkautetaan
sivistysosaston työntekijöille sekä moniammatillisille yhteistyötahoille lukuvuoden
2021-2022 alussa.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta antaa kunnanhallitukselle edellä esitetyn selvityksen
kokoomuksen valtuustoaloitteeseen lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi
kouluissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Kunnanhallitus 31.05.2021 § 138
186/12.00.00/2021
Esittelijä

Kunnanjohtaja
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Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Oheismateriaali
Valtuustoaloite_Etelä-Karjalan malli
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Valtuustoaloite pimeiden tieosuuksien kartoittaminen taajama-alueella
Kunnanhallitus 08.03.2021 § 67

Valmistelija

Hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt 23.2.2021 valtuustoaloitteen
taajama-alueiden valaistujen tieosuuksien pimeiden paikkojen kartoittamisesta ja
niille valaistuksen rakentamisesta.
Valtuustoaloitteen mukaan kunnassan taajama-alueilla paljonkin katuvalaistuja
tieosuuksia, kuitenkin väliin on jäänyt joitakin pimeitä pätkiä. Näitä pimeitä
osuuksia käytetään etenkin jalkaisin ja kevyemmillä kulkuneuvoilla.
Aloitteen mukaan esimerkiksi Varpaisjärven taajamassa pätkällä KauppatieMetsämiehentie ei ole erillistä kevyenliikenteenväylää ja tielle on rakennettu
vedenohjureita. Näitä on todella hankala huomata pimeässä ja osuudesta tulee
vaarallinen.
Aloitteessa esitetään, että Lapinlahden kunnassa kartoitetaan taajama-alueiden
valaistujen tieosuuksien pimeät paikat ja niille rakennetaan valaistus.
Valtuustoaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää aloitteen teknisen
lautakunnan valmisteltavaksi 31.8.2021 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti aloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi 31.8.2021 mennessä.

TEKLA 06.05.2021 § 39

Valmistelija

Rakennusmestari Kimmo Karoluoto, puh 040 488 3711,
kimmo.karoluoto(at)lapinlahti.fi
Tekninen osasto on kartoittanut Lapinlahden, Varpaisjärven ja Alapitkän taajamien
katuvalaistuksen puutteet. Tiedot on kerätty alueilta, joissa on voimassa oleva
asemakaava. Tarkastelussa on otettu huomioon jo rakennetut kadut ja kevyen
liikenteen yhteydet. Rakentamattomien asemakaavan mukaisten väylien osalta
voidaan todeta, että valaistuksen tarve, taso ja toteutus ratkaistaan aina
hankekohtaisen suunnittelun yhteydessä. Lähtökohtaisesti puuttuvan valaistuksen
rakentaminen on perusteltua asutuilla kaduilla sekä kevyen liikenteen väylillä.
Lapinlahden taajamassa havaitut valaistuspuutteet ja toimenpide-ehdotus:
Tietokatu

Ei toimenpiteitä
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Kevyen liikenteen yhteys välillä LinnansalmentieKangaslahdentie
Oikotie välillä Hassilan hiihtomaa-Roopenkuja
Roopenkuja
Kevyen liikenteen yhteys välillä Koulukuja-Postikuja
Heikinkuja
Kevyen liikenteen yhteys välillä Pekka HalosentieSuistamontie
Ututytönkuja
Juopperinkuja
Ratapihantie
Kehruukuja
Masinakuja ja kevyen liikenteen yhteys välillä
Kivistöntie-Portaanpääntie sekä PortaanpääntieJuhani Ahontie

Valaistaan
Ei toimenpiteitä
Valaistaan
Valaistaan
Valaistaan
Valaistaan
Ei toimenpiteitä
Ei toimenpiteitä
Ei toimenpiteitä
Ei toimenpiteitä
Valaistaan

Varpaisjärven taajamassa havaitut valaistuspuutteet ja toimenpide-ehdotus:
Hirsitie
Petäiköntie välillä Puutarhatie-Peltopolku
Puhdistamontie
Hautausmaanpolku
Linjatie
Urheilutie välillä Kauppapolku-urheilukenttä
Tallipolku
Kevyen liikenteen yhteys välillä Rastitie-Lukkarilantie

Ei toimenpiteitä
Valaistaan
Ei toimenpiteitä
Valaistaan
Valaistaan
Valaistaan
Valaistaan
Valaistaan

Alapitkän taajamassa havaitut valaistuspuutteet ja toimenpide-ehdotus:
Asutusmuseontie
Nahkurintie
Räsäläntie
Heiluantie
Kunelinkuja
Sakarilanpolku

Valaistaan
Valaistaan
Valaistaan
Valaistaan
Valaistaan
Valaistaan

Kohteiden sijainnit kartalla on esitetty kokouksen liitteenä. Kartassa vihreällä
merkityt osuudet esitetään valaistavaksi. Punaisella merkityille osuuksille ei esitetä
täydentäviä toimenpiteitä.
Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt toimenpide-ehdotukset ja päättää, että
voimassa olevan asemakaavan mukaisten katujen ja kevyen liikenteen yhteyksien
osalta esitetyt toimenpiteet toteutetaan vuosien 2021-2026 aikana. Vuosittain
toteutettavat kohteet ja täydennykset varmistuvat tarkemmin kunkin vuoden
talousarvion laadinnan yhteydessä. Voimassa olevan asemakaavan ulkopuolisten
kohteiden sekä puistoalueiden valaisemisesta ei tehdä periaatepäätöstä.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyt toimenpide-ehdotukset ja päättää, että
voimassa olevan asemakaavan mukaisten katujen ja kevyen liikenteen yhteyksien
osalta esitetyt toimenpiteet toteutetaan vuosien 2021-2026 aikana. Vuosittain
toteutettavat kohteet ja täydennykset varmistuvat tarkemmin kunkin vuoden
talousarvion laadinnan yhteydessä. Voimassa olevan asemakaavan ulkopuolisten
kohteiden sekä puistoalueiden valaisemisesta ei tehdä periaatepäätöstä.
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Kunnanhallitus 31.05.2021 § 139
188/10.03.01.00/2021
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Liitteet
21

Valaistus/toimenpidekartat

Oheismateriaali
Valtuustoaloite
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Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 141
Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maaseutuhallinnon yhteislautakunnan 6.5.2021 pöytäkirja.
Pohjois-Savon liiton tiedote 24.5.2021, Pohjois-Savon on valmiina
sote-uudistuksen toimeenpanoon.
Pohjois-Savon liiton kevään aluetalouskatsaus 21.5.2021,
Pohjois-Savo kamppaili koronaa vastaan.
Pohjos-Savon pelastuslaitos - Kuntatilaisuus 18.5.2021
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 18.5.2021 pöytäkirja.
Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 30.4.2021
STM Kuntainfo 17.5.2021, Covid-kustannusten korvaaminen.
Tilastokeskuksen väestönmuutoksen ennakkotiedot tammihuhtikuu 2021, Lapinlahden väkiluvun muutos -51, väkiluku
30.4.2021 9 307 asukasta.
Ylä-Savon Jätehuolto Oy 21.5.2021 pöytäkirja.
Viranhaltijapäätökset ajalta 5.5.-25.5.2021, joihin
kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää, ettei se käytä ottooikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja päätti, ettei se käytä otto-oikeutta
viranhaltijapäätöksiin.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 125, § 126, § 128, § 129, § 132, § 134, §
135, § 137, § 138, § 139, § 141

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 127, § 130, § 131, § 133, § 136
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä

kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapinlahden kunnan kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätöksen tehneeltä
Lapinlahden kunnan toimielimeltä kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Posti- ja käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Kirjaamon aukioloaika:

Asematie 4, 73100 Lapinlahti
kirjaamo@lapinlahti.fi
(017) 272 000
8 – 15.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan oikaisua

se, millaista oikaisua vaaditaan

millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lapinlahden
kunnan kirjaamosta yllä olevasta osoitteesta.
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